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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Owe Ahlinder (C) ordförande  
Kajsa-Lena Fagerström (S) 1:e vice ordförande  
Britt-Inger Remning (M) 2:e vice ordförande  
Lars Eklund (V)  
Helen Edwards Lutsch (KL) §§ 124–130 
 

Tjänstgörande ersättare 
 

Tamara Zuljevic (M) §§ 122–123 

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Lars Westlund (S)  
Viveka Morelius (S)  
Christer Villborg (C)  
Tamara Zuljevic (M) §§ 124–130 
  
 
 

Tjänstemän Marjo Savelius, förvaltningschef  
Ingela Sätterström, nämndsekreterare  
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§ 122  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
I ärendeuppföljning, uppdrag till Mini Maxi – utvecklingscenter LSS, AME 

2 punkter tillkommer, intern kontroll och ärendekalender. 

Punkter kommer under rapporter 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen 
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§ 123 Dnr ON345-19   700 

Nytt vård- och omsorgsboende, information om nuläget 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Marjo Savelius informerar om nuläget gällande nytt vård- 
och omsorgsboende. 

Frågan tas tillbaka utifrån lagen om offentlig upphandling.  
Frågeställningar, vem ska äga och drifta huset, ska det byggas i egen regi.  
I diskussion utifrån lokalpolicyn ska kommunen äga sina egna byggnader. 
Frågan måste gå ut till alla aktörer. 
Ett omtag måste göras i inriktningsbeslutet. KF behöver fatta beslut om att 
det ska ut till upphandling.  
Ärendet kommer upp till januaris omsorgsnämnd 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 18 december 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 124 Dnr ON443-19   751 

Egenkontroll barn- och ungdomsenheten 
 
Sammanfattning 
Genomförd egenkontroll inom området barn och familj avseende fem 
ärenden som avslutats maj 2019 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens barn- och ungdomsenhets egenkontroll 8 december 
2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av egenkontrollen 
inom området barn och familj  

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott noterar att det förekommer brister 
och förutsätter att dessa brister åtgärdas omedelbart 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(12) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-18 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 125 Dnr ON442-19   752 

Egenkontroll vuxenenheten 
 
Sammanfattning 
Genomförd egenkontroll inom vuxenenheten avseende två utredningar och 
tre insatser som avslutats i maj 2019 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets egenkontroll 5 december 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av egenkontrollen 
inom vuxenenheten 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott noterar att det förekommer brister 
och förutsätter att dessa brister åtgärdas omedelbart 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 126 Dnr ON028-19   002 

Ändring av delegationsordning 
 
Sammanfattning 
Ändring av delegationslista gällande beslut om särskilt boende och boende 
med särskild service för psykiskt funktionshindrade enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), bör 
vara samma delegat i delegationsordningen 

Punkt 9.5 beslut om bistånd i form av särskilt boende för psykiskt 
funktionshindrade. (ändras till enhetschef) 
Punkt 10.13 Beslut om boende i familjehem och bostad med särskild service 
för barn och ungdomar inom kommunen 7 och 9:8 §§ LSS (ändras till 
enhetschef) 
Punkt 10.15 beslut om boende i bostad med särskild service för vuxna eller 
annan anpassad bostad för vuxna – gruppbostad inom kommunen 7 och 9:9 
§§ LSS (ändras till enhetschef) 
Punkt 10.15 inom boende som drivs av annan (myndighetsutskott kvarstår) 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 11 december 2019 
Omsorgsförvaltningens delegationsordning upprättad 1 mars 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
ändra delegat i delegationsordningen från LSS-handläggare 
/biståndshandläggare till enhetschef i beslut gällande särskilt boende LSS 7 
och 9:9 §§ LSS och boende i familjehem och bostad med särskild service för 
barn och ungdomar inom kommunen, 7 och 9:8 §§ LSS 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
ändra delegat från myndighetsutskott till enhetschef i besluten gällande 
boende med särskild service för psykiskt funktionshindrade (SoL)  
 
Beslut inom boenden som drivs av annan §§ 7 och 9.9 LSS kvarstår delegat 
myndighetsutskott. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 127 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljning 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen informerar om resultat av uppdrag som politiken gett 
till förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljning 4 december 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av 
ärendeuppföljningen 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 128 Dnr ON447-19   003 

Intern kontrollplan Omsorgsnämnden 
 
Sammanfattning 
En ny intern kontrollplan för omsorgsnämnden är upprättad utifrån nya mål, 
nytt förslag gällande punkten egen internkontroll för barn- och 
ungdomsenheten som tillkommer 

Beslutsunderlag 
Intern kontrollplan 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av intern kontrollplan 
med tillägg och föreslår omsorgsnämnden att godkänna intern kontrollplan  

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 129 Dnr ON448-19   003 

Omsorgsförvaltningens ärendekalender 2020 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till ärendekalender har upprättats för en planering av de ärenden 
som ska tas upp till omsorgsnämnden 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens ärendekalender 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av redovisningen av 
förslaget omsorgsförvaltningens ärendekalender 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att 
godkänna ärendekalender 2020  

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 130  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef informerar om avvikelser och brister gällande avvikelser 

Britt-Inger Remning, fråga gällande hur ledamöter går till väga vid klagomål 
som kommer till ledamot gällande personalfrågor och beteende gällande t.ex. 
chefer. Var hänvisar vi personen- förslagsvis till överordnad chef. 
Rekommendera dokumentation om det inte gjorts. 

ATL- lokaliserade i Falun, rapport från sammanträdet, hade tidigare önskan 
om utökad ram för utökning av personal vilket de fått nej på sedan tidigare. 
Önskar flytta över nämnden till miljö och samhällsbyggnad för samordning 
av besök 

Hjälpmedelsnämnden, Owe har tagit upp frågan om trygghetskamerorna som 
inte fungerat. 

Begäran om åtgärder, arbetsmiljöanmälan 6 kap 6 § AML har kommit till 
ordförande, lämnas för diarieföring. 

 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter 
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